
 

BJUDER IN TILL VINTERSERIEN! 

Vi gör som de föregående åren… 

- Vi är i Boulecenter Majvallen. (Banorna är nyrenoverade i sommar!) 
- Det kostar 750 kr/lag, ingen prishöjning i år heller. (2 - 4 spelare/lag). 
- Start måndag 3 oktober 2016 - mars 2017. 
- I  år max 60 lag (först till kvarn…). 
- SPEL VARANNAN VECKA, MÅNDAGAR!  
- De flesta måndagarna 2 matcher/kväll men någon gång 3 matcher/kväll,     

officiell spelstart varje måndag kl 18.15. 
- Propagandastatus (ej licenstvång). 
- Många priser i olika kategorier (se prisstruktur andra sidan!). 
 
 
- Anmälan senast onsdag 21 september 2016 till:   

o delaboule1984@gmail.com 
 

 med namn på laget 
 namn på alla deltagare i laget 
 mailadress samt mobilnummer till kontaktperson 
 Ange eventuellt önskemål om spel på jämn eller udda vecka!  

 

o betalning till Pg 487 51 48 – 1, senast 21 september. (750 kr)  

Glöm ej ange avsändare på inbetalningen! 
 

o frågor besvaras på ovanstående mail, ger oftast snabbast svar! Eller dagligen efter kl 18 av 
Sören 070 303 91 80 eller Joakim 070 34 36 900. 
 

För att serien/tävlingen ska leva ända till slutomgångarna, med vinstchanser för 
många lag, är den utformad i 2 steg och en avslutande final. 
 
1. 3:e oktober startar en grundserie med fri lottning, alla möter alla och alltså elit 

mot breddspelare. 

2. Därefter bildas nya grupper baserade på resultaten från ovanstående grundserie. 

Vi tar de bäst placerade till A, följande lagen till B och så vidare. Detta ger spel 

mot jämbördiga motståndare i en efterföljande serie. 

3. I mars avslutas Vinterserien med kort finalserie/slutspel där de bäst placerade 

lagen får göra upp om priserna! 

 

Mycket spel för rimlig kostnad, alla har god chans att vinna priser!!! 

2016 - 2017 



 

Varje lag får bestå av 2 - 4 spelare. Man väljer om man vill spela dubbel eller trippel. 

Byte av spelare får ske inför ny match. 

 

Visst kan man spela själv (om medspelare fått förhinder) men man får ju vara 4 

spelare i laget, bör inte bli behov av att spela ensam! Singel spelar annars med 6 klot. 

 (W. O. betyder förlust med 0-13 i resultat.) 

 
A-slutspel: 
 
1:a 4 500 kr 
2:a 2 200 kr 
3:a 1 600 kr 
4:a 1 300 kr 
4 st 5:or: 900 kr 
 

 
B-slutspel: 
 
1:a 1 300 kr 
2:a 1 100 kr 
3:a 900 kr 
4:a 700 kr 
4 st 5:or: 500 kr 

 
C-slutspel: 
 
1:a 900 kr 
2:a 700 kr 
3:a 600 kr 
4:a 400 kr 
4 st 5:or: 250 kr 

 
 

 

 

OBS! Prisstrukturen och spelprogrammet gäller vid fullt 

startfält (60 lag)! Om färre lag ändras förutsättningarna!  
(Vi behöver minst 32 lag för att starta serien!) 

 

HJÄLP TILL OCH TJATA PÅ KOMPISARNA, JU FLER VI BLIR DESTO 

HÄRLIGARE STÄMNING I HALLEN! 

 

 

2016 - 2017 


